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Descrição
O cavalo é um animal herbívoro, por esta razão a base
da sua dieta é a forragem, fonte de bra alimentar.
Com base nesta característica siológica, a SF Feeding
formulou o SF ALFA MIX. Na sua composição é de
particular importância:
• Fonte de bras de alta digestibilidade (“Super Fibras”);
• Alimento rico em bra de alta digestibilidade para
complemento da forragem habitualmente utilizada,
particularmente indicado nos casos de forragens de
baixa digestibilidade e/ou de baixo valor nutritivo;
• Alimento que proporciona um efeito “anti-ácido”de

origem natural;
• Alimento naturalmente rico em cálcio;
• Alimento que proporciona uma energia de longa
duração;
• Alimento que promove modi cações metabólicas
que favorecem o aumento da resistência à fadiga;
• Alimento destinado aos cavalos que necessitam de
energia extra, sem provocar sobrecarga de amido;
• Alimento que favorece a hidratação do cavalo
(administrado previamente hidratado em papa/“mash”);
• Alimento com teor baixo de açúcares e sem amido,
tornando-o adequado a cavalos com laminites
(“aguamento”) e miosites;
•Fonte de ácidos gordos essenciais Omega 3.

COMPOSITION
COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL
NUTRITIONNELLE

Proteína bruta (%)

14

Celulose bruta (%)

24

Cinzas brutas (%)

10,5

Gordura bruta (%)

3,0

Modo de uso
O SF ALFA MIX deve administrar-se em conjunto com forragem (ex.: pasto, feno) de boa qualidade.
O SF ALFA MIX pode administrar-se como complemento da dieta habitual. Aconselha-se a administração nas
quantidades diárias recomendadas na tabela:
SF ALFA MIX (quantidade do produto em seco)/dia

ALFA MIX necessita de preparação prévia. Antes de
administrar é necessário hidratar o produto da
seguinte forma:
1. Colocar a quantidade de SF Alfa Mix a administrar (de
acordo com a tabela) num balde limpo;
2. À quantidade de SF Alfa Mix juntar água
(quantidade de água = 2 a 3 vezes o volume
correspondente de SF Alfa Mix);
3. Esperar 10 minutos;
4. Con rmar que todo o granulado se desfez. Se sim,
administrar aos animais.
5. Caso não se tenha desfeito, se necessário

0,1 – 0,2 kg
0,2 – 0,3 kg
0,3 – 0,4 kg
0,4 a 0,5 kg
0,5 – 0,6 kg

acrescentar água e aguardar até se apresentar
totalmente desfeito o granulado;
6. Após a administração do SF Alfa Mix hidratado,
manter a manjedoura e o balde de preparação limpos.

INGREDIENTES

Sêmea de Trigo
Girassol
Derivadas de oleaginosas
Aveia
Luzerna
Milho ocos (OGM)
Cevada

Recomenda-se um período de adaptação de 1
semana, durante a qual se administra metade da
quantidade recomendada.
A administração do SF Alfa Mix como substituto parcial
da forragem, deve ser feita mediante aconselhamento
veterinário.
Recomenda-se a administração à discrição de
forragem e de água.
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Peso vivo
200 kg
300 kg
400 kg
500 kg
600 kg

